
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

LIFE GreenYourMove: Aνάπτυξη και 
προώθηση συντροπικού πλοηγού 
μετακίνησης με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των αερίων του   
θερμοκηπίου στην Ευρώπη. 

 

Έκθεση Layman’s    2019 

 

   

 

 

 



 

 

 

 Στοιχεία LIFE GYM 

 

 

Το έργο LIFE GreenYourMove 
είναι ένα Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό έργο 
συγχρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα LIFE, το 
χρηματοδοτικό εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
περιβάλλον και το Πράσινο 
Ταμείο. - LIFE14 
ENV/GR/000611. 

 Χρόνος 
υλοποίησης:  2015-2019 

 Προϋπολογισμός:  1.245.052,00 € 

 Στόχος:  Aνάπτυξη και προώθηση 
συντροπικού πλοηγού 
μετακίνησης με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των αερίων 
του θερμοκηπίου στην 
Ευρώπη. 

 Συντονιστής 
δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Συμμετέχοντες: AVMAP GIS Α.Ε. 

  CHAPS spol. s r.o. 

  EMISIA Α.Ε. 

  Inprop Ltd. 

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

 Ιστότοπος 
εφαρμογής: www.greenyourmove.eu  

 Ιστότοπος έργου: www.greenyourmove.org  

http://www.greenyourmove.eu/
http://www.greenyourmove.org/
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Σκεφθείτε πράσινα. 

 

Κινηθείτε πράσινα. 

 

Απολαύστε ένα υγιές περιβάλλον. 

 

 

www.greenyourmove.eu  

http://www.greenyourmove.eu/
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Ξέρετε πόσο πράσινα 

είναι τα ταξίδια σας;
 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα 

επόμενα χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει την κλιματική 

αλλαγή τόσο στις χώρες που συμμετέχουν όσο και 

διεθνώς και λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους 

τομείς δραστηριότητάς της. 

Οι μεταφορές ευθύνονται για σχεδόν το 25% των 

συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 

Ευρώπη. Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 15% των συνολικών εκπομπών. Είναι 

επίσης υπεύθυνες για ένα μεγάλο μέρος της αστικής 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και για την ηχητική 

όχληση. 

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σχεδιάζει μια σειρά δράσεων και πολιτικών 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα τελευταία 10 χρόνια 

έχουν επιτευχθεί πολλά στον τομέα των οδικών και εν 

μέρει στις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Παρόλα αυτά, αν ακολουθηθεί η συνήθης προσέγγιση, 

η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές διοξειδίου 

από τις μεταφορές, αντί να μειώνονται, θα αυξηθούν 

κατά το ένα τρίτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα γινόταν αν θα 

μπορούσατε να 

μειώσετε το αποτύπωμα 

άνθρακα με μια απλή 

πράσινη κίνηση; 
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LIFE GreenYourMove: 

Ένας πλοηγός μετακίνησης που 

θα σας βοηθήσει να κινηθείτε 

πράσινα. 

 

 

 

 

 

Διατίθεται δωρεάν στα: 

www.greenyourmove.eu  

 

 

 

 

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE 

GreenYourMove είναι η ανάπτυξη και 

προώθηση μιας εφαρμογής συντροπικής 

δρομολόγησης για την ελαχιστοποίηση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στην Ευρώπη. Το έργο LIFE 

GreenYourMove αναπτύσσει έναν πλοηγό 

συντροπικών μεταφορών, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλα τα είδη δημόσιων 

συγκοινωνιών (αστικά και υπεραστικά 

λεωφορεία, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, τρένα) και 

όπου ο χρήστης παίρνει εναλλακτικές 

διαδρομές συνδυάζοντας περισσότερα από 

ένα μέσα μεταφοράς, εάν είναι 

απαραίτητο. Οι διαδρομές που 

προτείνονται στον χρήστη είναι οι 

περιβαλλοντικά φιλικότερες. 

.

http://www.greenyourmove.eu/
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Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα 

για να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας. 

Έχουμε εργαστεί για να την 

καταστήσουμε την πιο πράσινη 

δυνατή. 

 

 

Επιλέξτε τα σημεία εκκίνησης και 
προορισμού. 

  

 

Επιλέξτε την ημερομηνία και την 
ώρα που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. 

  

 

Η εφαρμογή παρέχει όλες τις 
πιθανές επιλογές για μετακίνηση 
από το σημείο εκκίνησης προς το 
σημείο προορισμού. 

  

 

Συγκρίνετε τις εκπομπές που 
παράγονται από την επιλεγμένη 
διαδρομή σε σχέση με αυτές που 
θα παραγόταν από ένα 
αυτοκίνητο. 

 

 

Το GreenYourMove 

είναι ο ευκολότερος και 

ταχύτερος πλοηγός για 

τις δημόσιες 

συγκοινωνίες 
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Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές 

που αναπτύχθηκαν για να … 

 

…ψηφιοποιήσετε τα δεδομένα σας. 

Για τους παρόχους μέσων μαζικής μεταφοράς που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν τα δεδομένα 

των δρομολογίων τους, αναπτύχθηκε μια εύχρηστη εφαρμογή επεξεργασίας GTFS δεδομένων. 

Οι πάροχοι μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να προσθέσουν στάσεις στο χάρτη, να 

καθορίσουν τα δρομολόγιά τους και τις σχετικές ώρες αναχώρησης. Η εφαρμογή επεξεργασίας 

GTFS δεδομένων είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου και είναι πολύ εύκολη στη χρήση! 

 

 …επανασχεδιάστε τα δρομολόγιά σας. 

Για το ελληνικό, τσεχικό και σλοβακικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών επιλύθηκε ένα 

πρόβλημα επανασχεδιασμού των δρομολογίων των τρένων και υπεραστικών λεωφορείων. 

Στόχος ήταν οι επιβάτες αυτών των δρομολογίων να περνούν λιγότερο χρόνο αναμονής σε 

ενδιάμεσους σταθμούς των δικτύων για διαδρομές όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

περισσότερα από ένα μέσο μεταφοράς. 

 

 …υπολογίστε τις εκπομπές σας. 

Για τον υπολογισμό των παραγόμενων εκπομπών αναπτύχθηκε μία 

νέα μεθοδολογία υπολογισμού τους για δίκτυα μέσων μαζικής 

μεταφοράς της Ελλάδας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Όλοι οι 

παράγοντες εκπομπών ομοιογενοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση 

κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των εκπομπών από όλα τα 

. μέσα μεταφοράς

Επικοινωνήστε με την ομάδα έργου του LIFE GreenYourMove για να 

ενσωματώσετε τα μοντέλα υπολογισμού ρύπων στον πλοηγό σας. 
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Πράσινη μετακίνηση για πράσινη Ευρώπη. 

 

Βελτιωμένη ποιότητα αέρα 

Καταρτίστηκε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης με βάση 

μια νέα μεθοδολογία απογραφής εκπομπών, η οποία 

εφαρμόστηκε στο ελληνικό δίκτυο μεταφορών, 

προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

του έργου. 

Στόχος της πλατφόρμας GreenYourMove είναι να 

ενθαρρύνει τους οδηγούς αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να μειώσουν τη χρήση 

επιβατικών αυτοκινήτων. Αυτό επιτεύχθηκε προωθώντας 

συντροπικές και περιβαλλοντικά αποδοτικές διαδρομές. 

Κάθε άτομο που μετακινείται με δημόσια μέσα μαζικής 

μεταφοράς δεν συμβάλλει στην παραγωγή διοξειδίου, 

δεδομένου πως ένα μέσο μαζικής μεταφοράς θα κινούνταν 

ούτως ή άλλως στην ίδια διαδρομή με ή χωρίς τον πρόσθετο 

επιβάτη. 

Για την εκτίμηση της ποσότητας διοξειδίου που 

εξοικονομήθηκε μετά την έναρξη του πλοηγού 

GreenYourMove, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα για 14 

υπεραστικά ΚΤΕΛ, 14 αστικά ΚΤΕΛ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό δίκτυο στην 

Ελλάδα. Τα μηνιαία εισιτήρια που πωλήθηκαν για τα 

υπεραστικά και αστικά λεωφορεία αυξήθηκαν κατά 21% και 

46% αντίστοιχα, ενώ τα εισιτήρια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

αυξήθηκαν κατά 33% από την αρχή του έργου. 

Αυτή η αύξηση των εισιτηρίων για τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς μεταφράζεται σε αποταμίευση 0,03 μεγατόνων 

διοξειδίου μηνιαίως για τα αστικά και υπεραστικά 

λεωφορεία και 0,01 μεγατόνων μηνιαίως για το 

σιδηροδρομικό δίκτυο (0,37 μεγατόνοι και 0,18 μεγατόνοι 

από την έναρξη του πλοηγού GreenYourMove αντίστοιχα). 
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Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης σας. 

Ποια είναι τα οφέλη του LIFE 

GreenYourMove σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο; 

Τα σημαντικότερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου 

είναι: 

Ευαισθητοποίηση του κοινού 

Η σημαντικότητα των στόχων του έργου και η επίδρασή 

τους στην ποιότητα του αέρα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω 

διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστότοπος έργου, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, πίνακες ανακοινώσεων, φυλλάδια, 

δελτία τύπου, communication flashes, ενημερωτικά δελτία, 

βίντεο, επιστημονικές δημοσιεύσεις) και δραστηριοτήτων 

(ημερίδες, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, συμμετοχή σε 

συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις, δικτύωση με τους 

μεταφορείς, άμεσες δραστηριότητες προώθησης). Η 

ανταπόκριση των επιβατών ήταν αξιοσημείωτη. 

Αλλαγή στην περιβαλλοντική σκέψη 

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας ευαισθητοποίησης που 

πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη της πλατφόρμας, 

διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε περισσότερα από 1.200 

άτομα σε σταθμούς δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Πάνω από το 96% των επιβατών ενδιαφέρονται για το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και επιπλέον 

περισσότεροι από το 85% θα προτιμούσαν μια πιο φιλική 

προς το περιβάλλον διαδρομή αντί για την ταχύτερη. 

Χρόνος αναμονής σε ενδιάμεσους σταθμούς 

Με την υιοθέτηση ορισμένων από τις προτεινόμενες 

αλλαγές των ωρών αναχώρησης των δρομολογίων τους με 

βάση την μεθοδολογία επανασχεδιασμού που αναπτύχθηκε, 

τα υπεραστικά λεωφορεία της Ελληνικής δημόσιας 

συγκοινωνίας και το δίκτυο τρένων κατάφεραν να 

μειώσουν τον χρόνο αναμονής των επιβατών τους σε 

ενδιάμεσους σταθμούς κατά 4,91%. 

 

Γεωγραφική κάλυψη 

Ο πλοηγός GreenYourMove φιλοξενεί σήμερα δεδομένα 

που καλύπτουν τα δίκτυα δημόσιων μεταφορών 10 

ευρωπαϊκών χωρών: Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία, Κύπρος, 

Δανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία και 

Ελβετία. Η ομάδα GreenYourMove θα συνεχίσει να 

ενημερώνει τη βάση δεδομένων με δεδομένα τύπου GTFS 

για το υπάρχον δίκτυο και να ενσωματώνει νέα δίκτυα 

δημόσιων συγκοινωνιών. 

 

Αποδοχή του πλοηγού GreenYourMove 

Από την έναρξη του πλοηγού GreenYourMove τον 

Αύγουστο του 2018, έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερα από 

25.000 αιτήματα δρομολόγησης. Περισσότεροι από 8.000 

χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν επισκεφθεί τον πλοηγό. 

Επιπλέον, οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που 

αναπτύχθηκαν έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες από 

3.500 συσκευές. 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως 38334 Βόλος, 

Ελλάδα 

+30 6977404429 

greenyourroute@gmail.com  

mailto:greenyourroute@gmail.com
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